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ــران ــح ای ــی صب ــی، اجتماع ــه فرهنگ روزنام شهر
بو

تعاون  توسعه  نگاه ویژه بانک 
به اصناف و فعاالن بازرگانی

بوشهر  استان 

یادگار عزاداری های ماندگار بوشهر 
 گفتگو با محمود یوسفی درباره زمانه و نوای

 جهانبخش کردی زاده

مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان بوشهر از نگاه ویژه این بانک دولتی 
به تجار، اصناف و کلیه فعاالن بخش بازرگانی استان بوشهر امسال خبر داد.

ــط عــمــومــی مــدیــریــت شــعــب بــانــک تــوســعــه تــعــاون اســتــان  ــ ــزارش  رواب ــ ــه گـ ب
بــوشــهــر، ســیــد مجتبی حسینی مــدیــر شــعــب اســتــان ضــمــن تــبــریــک هفته 

ــا هـــدف تــأمــیــن مــالــی اقــشــار فــعــال در ...  ــت: ب ــ دولـــت اظــهــار داش

ــده یــاد  ــ ــار زن ــدگ ــان ــدای م ــ ــران بـــا ص ــ ــردم جــنــوب ایـ ــ ــت م ــاس ــال ه س
))جهانبخش کردی زاده(( محرم و صفرهای خود را در عزای سرور 
و ســـاالر شهیدان کــربــا حــضــرت ابــاعــبــداهلل الحسین )ع( ســپــری می کنند.
ــاری از نــــواهــــای مـــانـــدگـــار در زمـــیـــنـــه عـــــــــزاداری اســــت.  ــیـ ــق بـــسـ ــالـ  او خـ
وی در سال 1315 در بندر بوشهر متولد شد و تحصیات ابتدایی اش را در حد خواندن و ...

مدیر کل تبلیغات اسالمی بوشهر بیان کرد:روابط عمومی پتروشیمی پارس اعالم کرد:مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور اعالم کرد:

کود یارانه ای  تامین ۴۵۰ هزار تن 
کشت پاییزه برای 

پتروشیمی پارس؛ رتبه برتر 
درجه اعتباری مالی 

سوگواره شعر عاشورایی؛  خیزش 
هنرمندان در  معارف عاشورایی  333
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آب پخش« را جهانی می کند کپو » آب پخش« را جهانی می کندحصیر و  کپو » حصیر و 

لنجسازیصنعتی؛
کمفـــروغ پرسوداما

توسعه این  صنعت مهم نیازمند ایجاد شهرک تخصصی صنایع دریایی است



تش در دریا  تفاهم برای همکاری اطفا ی آ
امضای  از  بوشهر  استان  دریانوردی  و  بنادر  کل  اداره  نشانی  آتش  و  ایمنی  اداره  رئیس 
در  گناوه  بندر  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  با  همکاری  تفاهمنامه 

زمینه خدمات اطفا حریق و امداد و نجات خبر داد.
و  بنادر  کل  اداره  میان  همکاری  نامه  تفاهم  گفت:   مجدنیا  حیدر  جم  جام  گــزارش  به   
دریانوردی استان بوشهر و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندر گناوه 

با محوریت همکاری متقابل و استفاده از ظرفیت ها و تجربیات طرفین در امور آموزشی، 
پژوهشی، عملیاتی به امضاء رسید.

بروز  آنکه در راستای همکاری و مشارکت به هنگام  افزود: این تفاهم نامه جدای   وی  
حادثه و بایای طبیعی و همکاری در زمینه امدادرسانی و تبادل بهره گیری از ظرفیت های 
مانورهای  برگزاری  و  عملیات ها  دیگر  و  ســوزی  آتش  مهار  عملیات  بــرای  نشانی  آتش 

مشترک امداد و نجات در طول سال ایجاد شده است، اما می توان از مهم ترین اهدف  
آن به باالبردن ضریب ایمنی و حفاظتی شهر و شهروندان بندر گناوه در جهت پیشگیری 
همراهی  و  همکاری  با  زیست  محیط  دارایی ها،  تجهیزات،  از  صیانت  انسانی،  حوادث  از 
گناوه  بندر  نشانی  آتش  و  ایمنی  سازمان  و  بوشهر  استان  دریانوردی  و  بنادر  کل  اداره 

اشاره نمود. 
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهرضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهر

فرهنگیفرهنگی
اقتصادیاقتصادی

 ، ــت کــه مــیــراث مــانــدگــار ــال اس ــزاران س هــ
اجــدادی مردم  و  آبــاء  ذوق سرشار و هنر 
نسل  آفــتــاب،  و  نــخــل  دیـــار  سختکوش 
بــه نسل منتقل شــده تــا امـــروز فــرزنــدان 
دیــار  ایـــن  خـــاق  و  خــــوش ذوق  هنرمند، 
ح و رنگ را  با تکیه بر دانش و مهارت ذاتی، نقش بی نظیری از طر
انواع ظروف و مصنوعات حصیری خلق کنند  در ساخت و تولید 
و رشد و شکوفایی این صنعت را رقم بزنند؛ صنعتی که با معرفی 
در  حضور  ســـودای  کپو«  و  حصیر  »شهرملی  به عنوان  آب پخش 

بازارهای جهانی را درسر دارد.
دشتستان،  شــهــرســتــان  در  آب پــخــش  شــهــر  ســال گــذشــتــه  دی  
به عنوان شهرملی حصیر و کپو در میان سایر نامزدهای این عنوان 
بوشهر،  استان  ارشــد  مسئوالن  حضور  با  مراسمی  در  و  انتخاب 
گواهی و لوح زرین این افتخار تاریخی ازسوی وزیر میراث فرهنگی 

اعطا شد.
وفـــور نــخــل هــای قــامــت بــرافــراشــتــه کــه ســرســبــزی شــان ریــشــه در 
نهرهای پرآب »حاج محمدی« دارند، شهر آب پخش را به نگین سبز 

جنوب کشور و استان بوشهر تبدیل کرده است. 
نقطه  ایــن  ساکنان  بـــرای  شیرینی  ثــمــرات  بی نظیر  ظرفیت  ایــن 
که  مضافتی  خرمای  از  داشته  است؛  به همراه  ایــران  سرزمین  از 

کام  که  پرخاصیتش  شیره  تا  می دهد  برکت  را  خانه ای  هر  سفره 
مصرف کننده اش را شیرین می کند. 

ــــرگ اضـــافـــی کـــه در هـــر فــصــل از ایــن  ــاخ و ب عــــاوه بـــر ایــــن، شــ
نخلستان های انبوه جدا می شود، نه  تنها به چالشی برای باغداران 
و نخل داران تبدیل نمی شود، بلکه با هنرمندی بانوان چیره دست 
 ، آب پخشی، به عنوان مصنوعات دستی و حصیرهای پرنقش و نگار
راهی خانه های مردم استان و حتی نقاط مختلف کشور می شود تا 

زینت بخش منزل هنردوستان شود.
* ظرفیت های نگین سبز بوشهر

در  بوشهر  اســتــان  میراث فرهنگی  اداره کــــل  صنایع دستی  مــعــاون 
گفت وگو با جام جم با اشاره به مراحل کسب عنوان »شهرملی حصیر و 
کپو« و چشم انداز آینده این صنعت و برنامه های استان برای حمایت 
انتخاب  راهبردی  شــورای  در  می گوید:  بومی  هنرمندان  و  فعاالن  از 
شهرها و روستاهای ملی صنایع دستی، پرونده شهرها و روستاهای 
متقاضی براساس شاخص ها و یک سری معیارهای استاندارد، مانند 
اولیه  مــواد  دسترس پذیری  روستا،  یا  شهر  در  محصول  تولید  نوع 
کارگاه های تولیدی، جمعیت شاغل درایــن صنعت  تولید و تعداد 
کارشناسان  مــوردبــررســی  منطقه  آن  تاریخی  سابقه  همچنین  و 
گرفته،  صــورت  مستندسازی های  با  خوشبختانه  که  می گیرد  قــرار 
را کسب کند.  آب پخش توانست عنوان »شهر ملی حصیر و کپو« 
شهرملی  به عنوان  انتخاب  بــرای  آب پخش  می افزاید:  رحیمی  لیا 
این شهر  بــرخــوردار محسوب می شود.  کاما  کپو، شهری  حصیر و 
مملو از نخلستان هایی است که آن را تبدیل به نگین سبز استان 
کرده است. این موضوع سبب شده بافندگان و هنرمندان حصیرباف 
این شهر برای دسترسی به مواداولیه دغدغه ای نداشته باشند، زیرا 
اظهار  وی  آنهاست.   قدمی  یک  در  مرغوب  و  باکیفیت  مواداولیه 
این  هنرمندان  که  نکنیم  فراموش  را  نکته  این  همچنین  می کند: 
رشته در آب پخش از ذوق سرشار و تبحر خاصی برخوردارند که در 
برای  کــرده اســت.  ایــن صنعت  را سرآمد  آنــان  نقاط،  با دیگر  قیاس 
به  گذشته 2نشان ملی در حــوزه صنایع دستی  مثال، در سال های  
هنرمندان این شهر تعلق گرفته بود که این مهم در به دست آمدن 

این موفقیت هم موثر واقع شد.
* مسئوالن همت کنند

وی دربــاره گام بعدی برای توسعه این صنعت و همچنین معرفی 
بیشتر این شهر در کشور، ادامه می دهد: تا این مرحله آنچه را که ما 
باید به عنوان متولی صنایع دستی استان، در کشور انجام می دادیم 
مدیران  و  مسئوالن  باید  بعد  به  این  از  اما  رساندیم،  سرانجام  به 
شهری آب پخش پای کار بیایند و آستین همت باال بزنند تا بیش از 
پیش شاهد دوام موفقیت ها و رونق چشمگیر این صنعت باشیم. 
و  حصیر  شهر  ملی  نشان  لوح  درحال حاضر  می کند:  تاکید  رحیمی 
کپو به شهردار آب پخش اهدا شده  است. از الزام هایی که باید در 
تابلوی  نصب  مورد  یک  قرارگیرد،  شهری  مدیران  برنامه های  صدر 
ورودی شهر آب پخش با عنوان »شهرملی حصیر و کپو« و دیگری 

طراحی و نصب نماد حصیر در مرکز شهر است.معاون صنایع دستی 
اداره کل میراث فرهنگی استان بوشهر اضافه می کند: در واقع همه 
انتخاب  راهــبــردی  شــورای  در  طــرح  بــرای  را  تقاضانامه  که  مدیرانی 
شهرها و روستاهای ملی صنایع دستی امضاء کرده اند، نسبت به 
انجام اقدام های الزم دراین حوزه متعهد شده اند و باید وظایف خود 
را انجام دهند. بنابراین انتظار داریم بستر مناسب را برای افزایش 
کارگاه ها و رونق کسب وکار حصیربافان باهدف جهانی شدن برند 

این شهر فراهم کنند. 
* راه اندازی خانه حصیر

اداره کل  که معاون صنایع دستی  از دغدغه هایی  اما بخش مهمی 
میراث فرهنگی استان، برای توسعه صنعت حصیربافی و مصنوعات 
از خانه حصیر  با بهره برداری  ح می کند،  آب پخش مطر دستی شهر 
تــا حـــدودی رفــع شــده اســت. بـــرای تحقق ایــن رویـــداد مهم، همه 
مسئوالن شهری و محلی پای کار آمدند تا این پایگاه اصلی تولید 
حصیر راه اندازی شود.مدیر خانه حصیر آب پخش با بیان این که این 
خانه می تواند در آینده ای نزدیک و با همت مسئوالن و صنعتگران، 
جام  خبرنگار  بــه  دهـــد،  ســوق  جهانی شدن  بــه ســوی  را  شهر  ایــن 
عرصه  و  11٠مترمربع  اعیانی  مساحت  با  حصیر  خانه  می گوید:  جم 
500مترمربعی، با صرف هزینه ای درحدود 800میلیون تومان ساخته 
انجام  برنامه ریزی های  براساس  می افزاید:  بازیار  شــده اســت.زهــرا 
ارائه  خدمات  خود  عضو  صنعتگران  از  به 5۶0نفر  خانه  این  شــده، 

می دهد و در کسب درآمد آنها نقش آفرین خواهد بود.
وی با بیان این که با ظرفیت ایجاد شده در منطقه آب پخش، بستر 

سایر  و  خلیج فارس  ــوزه  ح کشورهای  بــه  ــادرات  صـ ــرای  ب مناسب 
تولید  درحــال  می دهد:  ادامــه  شده است،  فراهم  جهانی  بــازارهــای 
از  2هزار محصول حصیری برای کشور عراق هستیم که بافندگان 
خردادماه تاکنون درحال تولید هستند و در محموله های مختلف، 

محصوالت را ارسال می کنیم.
* ضرورت برقراری پوشش بیمه ای

معاونت  همکاری  با  می کند:  عنوان  آب پخش  حصیر  خانه  مدیر 
صــنــایــع دســتــی اداره کـــــل مــیــراث فــرهــنــگــی کـــارت شــنــاســایــی بــرای 
گرفتن  به دنبال  درحــال حــاضــر  و  شــده  ــادر  ص اســتــان  صنعتگران 
با  هستیم.  عرصه  این  فعاالن  برای  بیمه ای  پوشش  و  تسهیات 
توجه به این که بیشتر صنعتگران خانه حصیر زنان هستند و بافت 
به همراه  جسمی  آسیب های  و  است  سخت  حصیری  محصوالت 
فعالیت  آینده  به  نسبت  را  آنــان  می تواند  حداقل  بیمه  این  دارد، 

دراین عرصه امیدوار کند.
 این درحالی است که هیچ یک از صنعتگران شهر زیرپوشش بیمه 
نیستند.بازیار تأکید می کند: از مسئوالن استان درخواست می کنم 
که برای تحقق پوشش بیمه ای صنعتگران آب پخش همکاری های 

الزم را داشته باشند.
راه انـــدازی  بــر  ــاوه   ع می کند:  اضــافــه  آب پــخــش  حصیر  خانه  مدیر 
ح های  طر تــا  گرفته ایم  بــه کــار  را  ــراح  5طـ حصیر،  اینترنتی  سامانه 
مختلفی آماده کنند تا بتوانیم نوع بافت ها را مدرن تر کنیم. برهمین 
ح و رنگ های متنوع در  اساس تاکنون 70نوع وسیله حصیری در طر

خانه حصیر تولید شده است.

حصیر و کپو »آب پخش« را جهانی می کند
، این شهر را در مسیر جهانی شدن قرار می دهد ثبت ملی حصیر و کپو »آب پخش« دراستان بوشهر و راه اندازی خانه حصیر

محمدرضابرازجانی

خبرنگار
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اسکلت فلزی در 9 طبقه  واقع در استان بوشهر : شهر عسلویه جنب پارک ساحلی نگین خلیج فارس روبروی ساختمان جدید االحداث 
شهرداری را از طریق مزایده با قیمت پایه 255.000.000.000 ریال )دویست و پنجاه و پنج میلیارد ریال( بفروش برساند. متقاضیان حقیقی و 
گهی بمدت هفت روزکاری جهت هماهنگی بازدید و یا دریافت اسناد مزایده به امور پشتیبانی شرکت  حقوقی می توانند از تاریخ انتشار آ
، واقع در تهران، خیابان قائم مقام فراهانی باالتر از میدان شعاع نبش کوچه شبنم پاک 101 طبقه چهارم کد پستی 1589673134 مراجعه 
خ پیشنهادی خود را بصورت ضمانتنامه بانکی بنام  نمایند. همچنین شرکت کنندگان در زمان تحویل اسناد مزایده می بایست 5% از نر

شرکت خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاد دریا همراه با اسناد مزایده تحویل و رسید آن را دریافت نمایند. 
 پس از باز نمودن پاکت های پیشنهادی هیچگونه پیشنهاد دیگری پذیرفته نخواهد شد

 شرکت خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاد دریا در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد . 
گهی در روزنامه برعهده  ج آ  همچنین سپرده نفرات اول و دوم برنده مزایده در صورت انصراف از انجام معامله ضبط می گردد. هزینه در

برنده مزایده می باشد .
 متقاضیان در صورت نیاز به مراجعه حضوری و بازدید از ساختمان مذکور به آدرس : بندرعسلویه میدان لنج خیابان 

شهید بهشتی شرکت خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاد دریا شعبه عسلویه مراجعه نمایند.

گهیمزایدهفروش گهیمزایدهفروشآ آ

از کتاب توژستان دیروز تا دشتستان امروزاز کتاب توژستان دیروز تا دشتستان امروز
)حسین( برازجانی  تالیف:محمدباقر

محل فروش در شهر برازجان:
  خیابان شهید چمران)بیمارستان( روبرو داروخانه دکتر 

رضایی پاساژ سالمت نمایشگاه دائمی کتاب 
 خیابان دانش آموز روبرو پلیس+10 بانک کتاب

 بلوار آیت اهلل طالقانی درب ورودی درمانگاه 17 شهریور 
دکه آقای محمد مهاجر 

منتشر شد



ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهرضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهر

توزیع کاالی اساسی سهمیه تخصیص یافته ویژه ماه محرم در بوشهر 
استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  تجارت  توسعه  و  بازرگانی  امور  معاون 
غ وگوشت قرمز  ، مر بوشهر گفت: مقدار11۶0 تن کاالی اساسی شامل برنج، شکر
به عنوان سهمیه تخصیص یافته ویژه ماه محرم و صفر در استان بوشهر در حال 

توزیع است.
به گزارش جام جم ابوالقاسم محمد زاده در این باره افزود: به منظور تامین بخشی 

،  100 تن  از کاالی اساسی جامعه هدف در استان، مقدار۶00تن برنج ،  430تن شکر
بین مؤسسه های  بازار  تنطیم  ح  با قیمت مصوب طر گوشت قرمز  و 30تن  غ  مر
خیریه زیرمجموعه کمیته امداد امام خمینی )ره( و بهزیستی استان و هیات های 

مذهبی تحت پوشش سازمان تبلیغات اسامی در حال توزیع می باشد.
محمدزاده با اشاره به اعمال رعایت فاصله گذاری اجتماعی به منظور جلوگیری از 

انتشار بیماری کرونا عنوان کرد: توزیع اقام اساسی مذکور فقط از طریق مباشران 
منتخب معرفی شده ازسوی دستگاه های مذکورو همچنین ثبت انبار مربوطه در 

سامانه جامع تجارت امکان پذیربوده است.
صفر  ماه  پایان  تا  مربوطه  یافته  تخصیص  کاالهای  توزیع  فرصت  داد:  ادامــه  وی 

امسال خواهد بود و پس از آن امکان توزیع اقام اساسی  میسر نمی باشد .

دوشنبه    15 شهریور 1400   شماره 6025

3 اجتماعیاجتماعی
فرهنگیفرهنگی

هنری گرانبها که مغفول مانده 
نوحه خوانی و سینه 
ــی بــوشــهــری هــا، از  زنـ
اصیل  مــراســم هــای 
عزاداری کشور است 
ــی ســـالـــیـــان  ــ ــ ــه ط ــ ــ ک
مــتــمــادی تــوانــســتــه 
ــت و  ــال ــه خــوبــی اص ب
مستحکم  ســاخــتــار 
از گزند  را  و ناب خود 
آســیــب هــای رایــــج و 
امــروزی که در مراسم عــزاداری وجود  بدعت های 
دارد، حفظ کند. یکی از عوامل این اتفاق، نقشُ  
زاده  کــردی  زنــده یاد جهانبخش  تاثیرگذار  مهم و 
با اصالت موسیقی  نــاب و  نــوای  با  اســت که وی 
مذهبی بوشهر توانست این نوع عزاداری ها را در 
خطه جنوب ماندگار و جــاودان کند. وی باصدای 
رسا و فراگیر خاص خود، در اجرای نوحه و مدیریت 
ــا، بــی بــدیــل بــود و مــیــراثــی بــه یــادگــار  سینه زن هــ
گذاشت که تا به امروز مشمول گذر زمان نشده 
است. یکی از ویژ گی های منحصر به فرد زنده یاد 
کردی زاده نسبت به دیگر نوحه های بوشهری که 
او را ممتاز میکند، این است که وی عاوه بر اجرای 
آهنگ اصلی نوحه، آهنگ و چرخش خاصی به تک 
تک کلمات می داد که این مهم در کمتر نوحه های 
با گویش جنوبی شنیده می شود. افزون براین، او 
این نوع  که حاال  صدای قوی و پرتحریری داشت 
صداها به ندرت در میان مداحان و نوحه سرایان 
از اساتید موسیقی،  یافت می شود. به قول یکی 
صدای کردی زاده مانند نی انبان یک صدای بم و 
صدای زیر دارد. نزار قطری مداح مشهور درباره او 
گفته است: قدیمی ترین سبک و لحنی که در نوحه 
سرایی جنوب ایران وجود دارد و من توانستم از آن 
او  اســت.  بوشهری  بخشوی  صــدای  بگیرم،  الگو 
سیه چرده اما هنر و نبوغش مانند طا می درخشد. 
بسیار  ظرفیت های  از  بوشهر  مذهبی  موسیقی 
باالیی در قیاس با سایر مراسم های سنتی عزاداری 
ــرخــوردار اســت کــه تاکنون  در جــای جــای کشور ب
مغفول مانده است. اگرچه نوحه سرایی های کردی 
یوسفی  محمود  ماندگار  تاش های  مدد  به  زاده 
شده  ملی  ثبت  پرست  حق  حماسه  همکاری  و 
است و این بستر مناسبی فــراروی پژوهشگران 
و محققان این حوزه برای شناساندن این میراث 
گران بها در عرصه ملی و جهانی فراهم کرده است 
ولی کافی به نظر نمی رسد چرا که نیازمند عزم جدی 
و اراده قوی مدیران شهری و فرهنگی بوشهر برای 
و  ملی  سطح  در  اصیل  هنر  ایــن  ترویج  و  معرفی 

بین المللی بیش از پیش احساس می شود.

ــک تــوســعــه  ــ ــان ــ ــژه ب ــ نـــگـــاه وی
ــاف و فــعــاالن  ــن تــعــاون بــه اص

بازرگانی استان بوشهر

ــعــاون اســتــان  مــدیــر شــعــب بــانــک تــوســعــه ت
 ، تجار به  دولتی  بانک  این  ویــژه  نگاه  بوشهر از 
بازرگانی استان  فعاالن بخش  کلیه  و  اصناف 

بوشهر امسال خبر داد.
ــزارش  جـــام جـــم، ســیــد مجتبی حسینی  ــ گـ ــه  ب
ــبــریــک هفته  ــان ضــمــن ت ــتـ مـــدیـــر شــعــب اسـ
ــا هـــدف تــأمــیــن مالی  دولـــت اظــهــار داشــــت: ب
اقــشــار فــعــال در بــخــش بــازرگــانــی ایــن بــانــک با 
اعــطــای تــســهــیــات در قــالــب مــرابــحــه و عقود 
مشارکتی تا سقف 20 میلیارد ریال برای واحد های 
دارای مجوز فعالیت با امکان بازپرداخت یکجا 
تا حداکثر 180 روز از طریق 11 شعبه این بانک در 
حمایت  هدف  جامعه  بوشهراز  استان  سراسر 
می کند. حسینی با اشاره به ظرفیت های استان 
بوشهر و توانمندی های تعاونگران برای  ایفای 
نقش در بازار های صادراتی کشورهای همسایه 
: طی سنوات اخیر فعالیت های مناسبی  افزود 
در راستای تقویت شرکت های تعاونی از سوی 
صادراتی  بــازار هــای  در  حضور  جهت  بانک  ایــن 
انجام شده است . مدیر شعب استان بوشهر با 
در بخش  استان  تسهیاتی  کارنامه  به  اشــاره 
در  بانک  این  بازرگانی گفت: تسهیات اعطایی 
از  پرونده  فقره   422 قالب  در   1399 سال  پایان 
محل منابع داخلی بانک 445 میلیارد ریال بوده 
است. حسینی خاطر نشان کرد :بخش بازرگانی 
در اقتصاد اهمیت بسزایی دارد و فعالیت های 
بازرگانی داخلی و خارجی نقش مهمی در تامین 
بـــازاریـــابـــی محصوالت  و  ،فــــروش  ــه  ــی اول ــواد  مــ

برعهده دارند .

یادداشت

کشاورزی  حمایتی  خدمات  شرکت  مدیرعامل   
و  مناسب  ذخیره  با  شرکت  این  اعام کرد:  کشور 
در  یارانه ای  کودهای  انواع  تن  هزار   450 مقدار  کافی 
پاییزه  کشت  استقبال  به  کشور  مختلف  مناطق 

می رود.
به گزارش جام جم حمید رسولی افزود: با وجود همه 
محدودیت های مالی، ارزی و اجرایی به ویژه درگیری 
برنامه ریزی  طبق  کرونا،  منحوس  بیماری  با  کشور 
برگزاری  به  نسبت  امسال  ابتدای  از  آمده،  عمل  به 
تدارک  و  تامین  قراردادهای  انعقاد  و  مناقصه ها 
انواع نهاده های کشاورزی اباغی توسط وزارت جهاد 
زمان بندی  برنامه  مطابق  و  گردید  اقدام  کشاورزی 
ذخیره  تن  هزار   450 میزان  پاییزه  کشت  آغاز  برای 
هدف گذاری  پتاسه  و  فسفاته  ازته،  کودهای  انواع 

شد.

وی یادآورد شد: برنامه اباغی وزارت جهاد کشاورزی 
در سال جاری به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 
یارانه ای  کودهای  انواع  بر 2.5 میلیون تن  مشتمل 
است که 100 درصد برنامه اباغی مذکور در ماه های 
اخیر تدارک شده و قراردادهای آن با تولیدکنندگان 
اظهار  رسولی  است.  شده  منعقد  خارجی  و  داخلی 
اباغی  برنامه  از  درصد   ۶0 از  بیش  تاکنون  داشت: 
معادل بیش از 1.5 میلیون تن تحویل این شرکت 
فصل  بودن  پیش  در  به  توجه  با  که  است  شده 
انواع  مصرف  برای  فزاینده  تقاضای  و  پاییزه  کشت 
کودهای یارانه ای، نسبت به ذخیره سازی مناسب و 

کافی کود مورد نیاز اقدام شد.
مختلف  مناطق  در  ذخیره  میزان  این  گفت:  وی 
سازمانی  انبارهای  در  استان ها  همه  در  و  کشور 
و  بوده  موجود  کشاورزی  حمایتی  خدمات  شرکت 

آن به شبکه بزرگ کارگزاران شرکت خدمات  انتقال 
حمایتی کشاورزی آغاز شده است و جای هیچ گونه 
با  وی،  گفته  به  ندارد.  وجود  زمینه  این  در  نگرانی 
تامین  در  کشور  حساس  و  خاص  شرایط  به  توجه 
نهاده ها و آغاز به کار دولت جدید در آستانه کشت 
قبل  سال  پایان  از  حمایتی  خدمات  شرکت  پاییزه، 
تدارک  و  تامین  برای  الزم  تمهیدات  و  برنامه ریزی 
مناسب کودهای یارانه ای را برای این مقطع به عمل 
و  کشاورزی  بخش  بهره برداران  و  کشاورزان  تا  آورد 
وزارت جهاد کشاورزی بدون هیچ گونه نگرانی درباره 
به  را  پاییزه  کشت  فصل  یارانه ای  کودهای  تامین 
شاپور  ادامه  در  کنند.  آغاز  الزم  اطمینان  با  و  خوبی 
کشاورزی  حمایتی  خدمات  شرکت  مدیر  رضائی 
کود  این که  به  توجه  با  گفت:  بوشهر  استان 
شیمیایی یک نهاده بسیار مهم و استراتژیک جهت 

تولید محصوالت کشاورزی محسوب می شود. این 
شرکت در5 ماهه سال 1400 و بر اساس برنامه اباغی 
شیمیایی  کودهای  انواع  تن  مقدار7500  سالیانه 
که  تامین  را  ازته، فسفاته و پتاسه  یارانه دار شامل: 

تحویل  قرارداد  طرف  کارگزاران  به  آن  تن  مقدار4۶00 
است  گردیده  ذخیره  سازمانی  درانبارهای  مابقی  و 
که بر اساس تقسیم بندی سازمان جهاد کشاورزی 

استان بین کشاورزان توزیع خواهد شد.

سال هاست 
جنوب  مـــردم 
ایران با صدای 
مـــــــانـــــــدگـــــــار 
زنـــــــــــــده یـــــاد 
محرم  زاده((  کــردی  ))جهانبخش 
عــزای ســرور  در  را  و صفرهای خــود 
کــربــا حضرت  ــاالر شــهــیــدان  ــ و س
سپری  )ع(  الــحــســیــن  ابــاعــبــداهلل 
می کنند. او خالق بسیاری از نواهای 
اســت.  ــزاداری  عــ زمینه  در  ماندگار 
بوشهر  بندر  در  ســال 1315  در  وی 
ابتدایی  تحصیات  و  شــد  متولد 
اش را در حد خواندن و نوشتن در 
پراکنده  صـــورت  بــه  کــودکــی  دوران 
مجالس  و  محافل  در  گــرفــت.  فــرا 
و  فعاالن  از  حسین)ع(  امــام  عــزای 
مشتاقان بود. به گفته مادرش وی 
ــرای اولــیــن بــار در محله باغ  ابــتــدا ب
از  صفر  زائــر  منزل  در  و  بوشهر  ما 
نوحه خوانان قدیمی و صاحب نام 
بوشهری، اصول اولیه نوحه خوانی 

را فرا گرفت. 
همچون  اساتیدی  نظر  زیــر  بعدها 
ــی مـــهـــیـــمـــنـــیـــان و  ــلـ ــدعـ ــیـ آقــــــا سـ
محمدشریفیان بیشتر با فوت و فن 
آشنا شد. هرچند همزمان  مداحی 
به تــاوت قــرآن، دعــا، مناجات های 
ــاه مــبــارک رمــضــان در مساجد و  م
آورد، ولی استعداد و  تکایا نیز روی 
نبوغ ذاتی و حنجره طایی او باعث 
ــه یــکــی از چــهــره هــای  ــا وی ب ــد ت ش
کشور  مذهبی  موسیقی  مــانــدگــار 
تبدیل شود. زنده یاد ))جهانبخش 
کردی زاده(( در سال 135۶ و در حالی 

که تنها 41 ســال داشــت در مسیر 
هشتم)ع(  امــام  ــارت  زی از  بازگشت 
در شــهــر شــیــراز بــه دلــیــل سکته 
قلبی درگذشت و پیکرش در جوار 
بوشهر  در  باقر)ع(  محمد  امامزاده 

به خاک سپرده شد.
جنوب  سرایی  نوحه  از  گنجینه ای 

ایران

اما درباره تاثیر هنر نوحه سرایی زنده 
یاد کردی زاده، ))محمود یوسفی(( از 
فعاالن فرهنگی بوشهر که از کودکی 
پا به پای مرحوم کردی زاده در مراسم 
آن  زنی شرکت می کرده و در  سینه 
زمان- که دستگاه ها و سیستم های 
ــاال نـــبـــود- بـــا یک  ضــبــط در حـــد حــ
با  و  قدیمی  صــوت  ضبط  دستگاه 
ثبت صدای این مداح خدمتی بزرگ 
به مراسم سنتی بوشهر کرده است، 
بــه جــام جــم مــی گــویــد: کاست ها و 
فایل های صوتی که از زنده یادُ کردی 
همان  دارد،  وجــود  جامعه  در  زاده 
کاست هایی هستند که من از زمان 
کودکی در مجالس عزاداری و روضه 
شهر  مختلف  مساجد  در  خــوانــی 
بوشهر مثل مسجد حاج محمدعلی 
در خیابان عاشوری فعلی، مسجد 

حـــاج عــبــدالــرضــا در جــفــره ماهینی 
و  دهدشتی  ــاد،  آبـ صلح  مساجد  و 
کردم. حال  امیرالمومنین)ع( ضبط 
نــوار  از 800  بــیــش  کــاســت هــا  ــن  ایـ
است که متاسفانه به دلیل کمبود 
امکانات به شکل آماتور ضبط شده، 
نــواهــای اصیل  از  گنجینه  یــک  ــا  ام
نــوحــه ســرایــی بــوشــهــری و جنوب 

کشور به حساب می آید. 
می کند:  خاطرنشان  ــه  ادامـ در  وی 
فرزندان مرحوم کردی زاده در زمانی 
که پدرشان در قید حیات بود و در 
سرایی  نوحه  شهر  مختلف  نقاط 
مـــی کـــرد، بــســیــار کــوچــک بــودنــد و 
بنابراین- به دلیل عاقه وافر خودم 
ــای اصیل-  ــزاداری هـ بــه ایــن نــوع عـ
تمام تاشم را در ثبت و نگهداری از 
این آثار به کار بستم. بیش تر این 
آن  آثــار مربوط به اجراهای مختلف 
مرحوم شامل صبحدم خوانی، مدح 
مناسبت های  و  عــلــی)ع(  حــضــرت 
ــت، کـــه با  ــ ــوراس ــ ــاش ــ تـــاســـوعـــا و ع
در  حرفه ای  استودیو  یک  همکاری 
ام.   کــرده  بازآفرینی  را  آنها  اصفهان 
البته این را هم باید اضافه کنم که در 
سال 52 بخشی از این نوارها توسط 
استاد محمدرضا لطفی و خانم فوزیه 
مجد که مدیر وقــت رادیـــوی ایــران 
بــود، توسط شرکت ماهور ضبط و 

تکثیر شد. 
ثاری ناب و اصیل که کمتر شنیده  آ

می شود
 یوسفی با بیان این که ناصر تقوایی 
کارگردان مطرح سینمای ایران برای 
و  ــال49  ــ س در  مستندی  ســاخــت 

زاده  کــردی  مرحوم  حیات  زمــان  در 
مراسم  از  بوشهر  بندر  بــه  سفر  بــا 
سینه زنی منحصر به فرد عــزاداران 
بــوشــهــری در مــســجــد دهــدشــتــی 
این  مــی افــزایــد:  ــرد،  کـ فیلمبرداری 
نام  با  بعدها  تقوایی،  ارزشمند  کار 
مستند اربعین تولید و پخش شد 
تصویری  فیلم  تنها  مستند  این  و 
موجود از مرحوم کردی زاده است. 
در گفت و گویی که با این کارگردان 
داشــتــم هــدف از ایــن کــار را نشان 
سنتی  مــراســم  از  گــوشــه ای  دادن 
در  بوشهر  اصــیــل  عـــزاداری هـــای  و 
قالب یک مستند اجتماعی عنوان 
ــرد. هــمــایــون شــهــنــواز نیز وقتی  کـ
تلویزیونی  ــال  ســری ســاخــت  بـــرای 
))دلیران تنگستان((به این استان 
سفر می کند، اقــدام به ضبط شروه 
خوانی و جنگ نامه خوانی با صدای 
پایانی  تیتراژ  در  که  کــرد  زاده  کــردی 
ایــن سریال پخش می شد و اصل 
آن کاست را برای من فرستاد که در 

آرشیو شخصی نگهداری می شود.
 البته در سال های گذشته مستند 
ــه هــمــت ))مــحــمــدرضــا  ــری بـ ــگـ دیـ
ــه شــــد کــــه در  ــ ــت ــ ــاخ ــ ــی((س ــ ــرزوت ــ م
سکانسی از آن به کردی زاده و ابعاد 

شخصیتی وی می پردازد.
باقی  همچنان  گایه  این  جای  اما   
ــاب حرکت  ــق ــه پــس از ان اســـت ک
ــرای شــنــاخــت جــایــگــاه و  ــ ــدی بـ ــ ج
معرفی ویژگیهای ممتاز این هنرمند 
عــزاداری  برجسته در حــوزه مراسم 
این  اســـت.  نــشــده  انــجــام  بوشهر 
شناسنامه  نوعی  به  و  هویت  ــار  آث

فــرهــنــگ عــــــزاداری بــوشــهــر اســت 
زاده  ــردی  کـ جهانبخش  نــام  بــا  کــه 
شده  عجین  ماندگارش  ــدای  ص و 
ــروزه شاهدیم آثــار وی در  اســت. ام
یا  کشورهای حــوزه خلیج فــارس و 
ــواداران و  اروپــایــی هــ در کشورهای 

مشتاقان بسیاری دارد. 
ثبت ملی نوای نوحه سرایی

 این فعال فرهنگی اضافه می کند: 
و  متفاوت  اجــراهــای  در  او  توانایی 
پرمحتوای نوحه ها وکاما متمایز از 

دیگر نوحه خوانان بود.
 به طوری که هم اکنون کمتر کسی 
از مداحان توانایی اجراهای بینظیر 
شــــروه و چـــــاووش خـــوانـــی، بیت 
وخیام  خــوانــی  نامه  جنگ  خــوانــی، 
حالی  در  ایـــن  دارد.  را  وی  خــوانــی 

است که او تنها به صورت سنتی و 
در محضر اساتید نوحه سرایی و با 
تاش و با تکیه بر استعداد ذاتی و 
این  به  توانست  خــود  هنری  نبوغ 
مرتبه بلند و جایگاه رفیع دست پیدا 
کند. این را می دانیم که وی از سواد 
و تحصیات چندانی برخوردار نبوده 
است و با همین اجرای پامنبری به 
این نقطه رسیده است. البته صدا و 
نوای عزاداری های او در فهرست آثار 
ملی ایران به ثبت رسیده است و در 
این راه دوستداران فرهنگ بوشهر 
پرست((،  حق  ))حماسه  همچون 
اســتــان  موسیقی  انــجــمــن  رئــیــس 
فرهنگی  مــیــراث  اداره  ــا  ب بــوشــهــر 
ــایــع گـــردشـــگـــری هــمــکــاری  و صــن

شایسته ای داشت.

یادگار عزاداری های ماندگار بوشهر 
گفتگو با محمود یوسفی درباره زمانه و نوای جهانبخش کردی زاده

برتر  رتــبــه  ــارس؛  ــ پ پــتــروشــیــمــی 
درجه اعتباری مالی 

بر  و  پــارس  پتروشیمی  روابــط عمومی  گــزارش  به 
»پایا«،  اعتباری  رتبه بندی  شرکت  اعــام  اســاس 
دو  کسب  بــه  موفق  پـــارس،  پتروشیمی  شرکت 
ایــران  درجــه  اعتباری  مالی  باالترین  که  شد  رتبه 

اعطا شده تاکنون به شمار می رود. 
بر اساس این گزارش، شرکت رتبه بندی اعتباری 
»پــایــا« بــر اســاس بــررســی داده هــــای کمی  شامل 
ج از   صورت های مالی و نسبت های مالی مستخر
آن و ویژگی های کیفی، شامل ارزیابی های مربوط 
به فعالیت های شرکت،  حاکمیت  شرکتی، محیط 
تحلیل  نیز  و  آن  سوابق  و  مالی  تأمین  عملیاتی، 
صنعت  و  کــار  و  کسب  اقــتــصــادی،  کــان  فضای 
مربوطه، رتبه  اعتباری  بلندمدت - AA  با دورنمای 
درجه  با    A1  + مــدت  کوتاه  اعتباری  رتبه  و  باثبات 
پــارس  پتروشیمی  شــرکــت  بــه  را  ســرمــایــه گــذاری 

  )سهامی  عام( تخصیص داد. 
بندی  رتبه  شرکت  تعاریف  نامه  واژه  اســاس  بر 
از رتبه اعتباری بلند  اعتباری »پایا«، در این طبقه 
ایــفــای  تــعــهــدات  مــالــی در سطح  مـــدت، ظرفیت 
اعتباری  رتبه  بسیار باالست.  همچنین دورنمای 
رتبه  احتمالی  مسیر  مـــورد  در  اظهارنظر  »پــایــا« 

اعتباری در میان مدت است. 
احتماأل  که  اســت  معنی  بدین  باثبات  دورنــمــای 
تغییر  بینی  پیش  قابل  آیــنــده  در  اعتباری  رتبه 
نخواهد کرد.  گفتنی است، تمام تحلیل های کمی 
و  شــده  حسابرسی  مالی  صــورت هــای  اســاس  بر 
یــادداشــت هــای هــمــراه آن بــرای ســال هــای مالی 
سایر  و   1399 و   1398  ،1397 منتهی  بــه  اسفند 
پتروشیمی  شرکت  توسط  شــده  ارائـــه  اطــاعــات 

پارس )سهامی عام( انجام شده است. 

خبر

محمدرضابرازجانی

خبرنگار
علیرضا برازجانی

روزنامه نگار

خبر

تامین 450 هزار تن کود یارانه ای برای کشت پاییزه

سوگواره شعر عاشورایی؛ 

خیزش هنرمندان در  معارف عاشورایی 

این  عاشورایی  شعر  فراخوان  از  رونمایی  در  بوشهر  اسامی  تبلیغات  مدیرکل 
استان برگزاری این سوگواره را گام مهمی برای خیزش هنرمندان به سمت معارف 

عاشورایی عنوان کرد.
به گزارش جام جم حجت االسام محمدرضا طاهری در مراسم رونمایی از فراخوان 
 
ً
شعر عاشورایی »جاماندگان از عرشیان نینوا« اظهار داشت: حرکت های هنری قطعا

دنبال  به  را  مردمی  حرکت های  و  هستند  اجتماعی  جوشش های  این  زمینه ساز 
خواهد داشت. مدیر کل تبلیغات اسامی استان بوشهر با اشاره به تأثیر بسیار 
باالی هنر در جامعه و لزوم استفاده بهینه از این ظرفیت افزود: دست اندرکاران 
عرصه فرهنگ و هنر تمایل دارند که جریان فرهنگ و هنر را به سمت کانون های 

بنیادین معرفت که یکی از آنها فرهنگ عاشوراست، سوق بدهند.
آتــش گــرمــا و شعله فـــروزان حضرت  ــه داد: جــریــان  حــجــت االســام طــاهــری ادامـ
اباعبداهلل الحسین )ع( در دل شیعیان، نه تنها فرصتی برای ابراز عاطفه و عشق و 
محبت است، بلکه فرصتی برای اندیشه ورزی، علم و معرفت نسبت به این وجود 

مقدس محسوب می شود.
برای  روز  روز به  کــرد: جامعه جهانی  امــروز جهانی اضافه  با اشــاره به شرایط   وی  
دریافت این معرفت الهی و آشنا شدن با این سفینه نجات مهیاتر می شود و این 

مهم، فرصتی طایی برای تمدن سازی به وجود آورده است.

پیام تبریک نماینده ولی فقیه بوشهر
 به قهرمان پارالمپیک توکیو

طای  مدال  کسب  بوشهر  جمعه  امام  و  فقیه  ولی  نماینده  بوشهری  صفایی  اهلل  آیت 
پارالمپیک توکیو توسط امیر خسروانی را تبریک گفت.

بوشهر  جمعه  امام  و  فقیه  ولی  نماینده  بوشهری  صفایی  اهلل  آیت  جام جم  گــزارش  به 
کسب مدال طای پارالمپیک توکیو توسط امیر خسروانی را تبریک گفت.

ح زیر است متن این پیام به شر
افتخار آفرینی و کسب مدال طای مسابقات پارالمپیک توکیو توسط امیر خسروانی در 
رشته پرش طول که موجب اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسامی ایران در مهم ترین 
آوردگاه بین المللی گردید را به آن قهرمان سربلند، مردم شریف استان بوشهر به ویژه 
بوشهر  استان  ورزشــی  سربلند  جامعه  و  ایشان  گرانقدر  خانواده  گناوه،  قهرمان  شهر 

باالخص جانبازان و معلوالن گرامی و ارجمند تبریک عرض می کنم.
بی تردید این قهرمانی ها مایه سربلندی نظام مقدس اسامی و خشنودی مقام معظم 

رهبری و تمام ملت شریف ایران خواهد بود.
ان شاءاهلل این توفیق موجب تداوم رشد و بالندگی روزافزون افتخارات ایران اسامی در 

آوردگاه های مختلف ورزشی باشد.
ویژه  به  قهرمانان  و  ورزش  عرصه  به  که  دارم  تقاضا  محترم  مسئوالن  تمام  از  پایان  در 

مدال آوران توجه ویژه در تمامی عرصه های ورزشی، زندگی معیشتی و خانوادگی شود.
آیت اهلل صفایی بوشهری - نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر

معاون میراث فرهنگی استان:
قبرستان انگلیسی ها در بوشهر 

سامان دهی می شود

معاون میراث فرهنگی استان بوشهر از سامان دهی قبرستان انگلیسی ها در 
استان خبر داد.

قبرستان  از  بازدید  در   1400 شهریور   11 بوشهر  استان  میراث فرهنگی  معاون 
انگلیسی ها در استان گفت: »با همکاری شهرداری منطقه دو بندر بوشهر کار 

بهسازی و پاک سازی این قبرستان انجام می شود.«
بوشهر  استان  میراث فرهنگی  معاون  ابراهیمی  نصراهلل  جام جم  گــزارش  به 
پاک سازی، سنگ قبرهای حفاظت شده  انجام عملیات  با  افزود: »همچنین 

در خزانه میراث استان برای نصب به این قبرستان منتقل خواهد شد.«
عملیات  ــام  ــم ات ــا  »بـ داد:  ادامــــه  بــوشــهــر  ــان  ــت اس مــیــراث فــرهــنــگــی  ــاون  ــع م
تا  داد  خواهیم  انــجــام  را  عموم  بــازدیــد  مقدمات  ســامــان دهــی،  و  پــاک ســازی 
قبرستان  ایــن  از  شایسته  نحو  به  بتوانند  تاریخی  اثــر  ایــن  به   عاقه مندان 

بازدید کنند.«
ــان تــاکــیــد کــرد:  ــای ابــراهــیــمــی مــعــاون مــیــراث فــرهــنــگــی اســتــان بــوشــهــر در پ
احیای  و  مرمت  ــرای  ب را  اعتباری  ــاری  ج مالی  ســال  در  کــرد  خواهیم  ــاش  »ت
 ، اثــر ــن  ای حفظ  هستیم  معتقد  کــه  ــرا  چ کنم  ــذب  ج تــاریــخــی  گــورســتــان  ــن  ای
ــان اســتــان دارالــحــمــاســه بــوشــهــر بــر استعمار ــردم ــروزی م ــی  ســنــد افــتــخــار پ

 انگلیس است.«
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خ او این گل که هزار گل فدای ر
خ او صد قافله سیم و زر بهای ر

از آمدنش که روشنی بخشش شود
خ او عبدالمجید زنگوییروشن شود این دل از صفای ر

همان  یــا  ــازی  سـ لنج  صنعت 
گافی برای مردم ساحل نشین 
نسل،  در  نــســل  کـــه  بــوشــهــر 
ــان را  ــی شـ ــدگ بــرکــت ســفــره زن
طلب  دریـــا  پرنعمت  خـــوان  از 
از  ســرشــار  و  بخش  هویت  شناسنامه  مثل  می کنند 
زندگی است.کمتر ساحل نشینی پیدا می شود که از لنج 

و گافی بهره ای نبرده باشد . 
این  مــورخــان می خوانیم  از دســت نوشته  کــه  آن چــه   
تــجــاری دریایی  بــه عــنــوان مرکز  کــه بندر بوشهر  اســت 
ایران به ویژه در دوره افشاریان در کنار سواحل خلیج 
فارس نقش مهمی در ترسیم سیمای اقتصاد و تجارت 
دریایی این دیار داشته است افزون بر این به گواه تاریخ، 
سالیانی بسیار پیشتر از سفرهای مارکوپولو، این ناخدا 
سلیمان سیرافی بود که در نیمه اول قرن چهارم هجری 
قمری سوار بر شناور دست ساخت گافان بومی سفر 
تاریخی خود را از بندرگاه این خطه تاریخی به مقصد بنادر 
آغاز کرد و طایه دار سفر دریایی  چین در دوردست ها 

شد .
* ثبت در میراث جهانی یونسکو

هرچند با پیشینه و قدمت دریانوردی ایرانی و سیادت بر 
خلیج فارس که منجر به ثبت دانش ساخت و دریانوردی 
با لنج سنتی خلیج فارس در سال 1388 شد فرصت بی 
رونق  و  گردشگری  توسعه  عرصه  در  کشور  بــرای  نظیر 
کسب و کارهای دریایی و صنایع دستی فراهم شد اما 
در  ــران  ایـ ناملموس  مــیــراث  هشتمین  عــنــوان  کسب 
اجاس اندونزی سازمان یونسکو هم نتوانست گره ای 
از مشکات ریز و درشــت این صنعت لنج ســازی را باز 
کند. عدم حمایت بخش دولتی از صاحبان شرکت های 
تولید شناور و لنج سازی یکی از تهدیداتی است که بیم 
نظیر  کشور هایی  با  رقابت  در  کشورمان  تا  ــی رود  م آن 
پاکستان و هند و حتی امارات متحده عربی باز بماند و 

این میراث چندهزارساله به نوعی نابود شود.
یا * خداحافظی لنج چوبی با در

این روزها دیگر صدای چکش و اره گافان که بر چوب 
تا سازه اصلی لنج چوبی  کوبیده می شود  سای هندی 
با ذوق و هنر استادکاران خبره بوشهری شکل گیرد به 
زیرا در سال های اخیر سازمان بنادر و  گوش نمی رسد 
دریانوردی و سازمان محیط زیست تولید و ساخته هر 
گونه شناورهای چوبی را ممنوع کرده بود و شناورهایی 
با جنس فایبرکاس را جایگزین شناورهای چوبی کرده 
و همین خود سبب شده که از رونق گافی یا لنج سازی 

که از قدیمی ترین هنرهای دستی ایران به شمار می رود 
نیز کاسته شود.حاال سازندگان قدیمی لنج و قایق به 
جای این که هنرشان را صرف ساخت میراث نیاکان خود 
کنند بیشتر در زمینه تعمیر و اسکراپ و یا فتیله کوبی 

شناورهای چوبی موجود مشغول هستند.
* معایب و محاسن لنج های فایبرگالسی

عده ای معتقدند که با همه مزیت هایی که باعث شده 
شناورها،  دیگر  با  مقایسه  در  فایبرگاسی  لنج های  تا 
از لنج های چوبی برباید اما همان گونه  را  گوی سبقت 
که زودتر ساخته می شوند زودتر هم از دور خارج شده 
و دیگر کارایی ندارند. عمر لنج های چوبی را بیش از صد 
سال بــرآورد می کنند و امــروزه برخی از آن ها هنوز امواج 
فایبرگاسی  شناور های  عمر  اما  می شکافند؛  را  دریاها 
به 20 سال هم نمی رسد. همچنین لنج های چوبی قابل 
تعمیر هستند اما نمونه های فایبرگاسی شان معموال 
امکان تعمیر ندارند. بسیاری از لنج دارها نیز می گویند 

کــه مــیــوه هــا و مــحــصــوالت کـــشـــاورزی در شــنــاور هــای 
فایبرگاسی زودتر فاسد می شوند اما در لنج های چوبی 
از  ایــن هــا،  بــرای مــدت بیشتری سالم می مانند و همه 
نمونه های  به  نسبت  چوبی  و  سنتی  لنج های  مزایای 

امروزی تر آن ها هستند. 
* لنج سازی؛ اشتغالزا و درآمدزا 

»سید جلیل لطیف پور« یکی از تولید کنندگان بوشهری 
شناورهای فایبرگاس است که کارگاه تولیدی اش در 
سال  از  که  تنگستان  شهرستان  توابع  از  عامری  بندر 
۶0 مشغول تولید انواع شناورصیادی، تفریحی و تجاری 
برای عرضه در بازار داخلی و حتی صادرات به کشورهایی 
بــاره به جام جم می گوید:  ایــن  او در  نظیر عمان اســت. 
لنج های چوبی به دلیل استقامت و مقاومت پایین در 
همچنین  و  فلزی  و  فایبرگاس  شناورهای  با  مقایسه 
چندان  دیگر  بهداشتی  و  محیطی  زیست  مشکات 
مــورد استقبال عموم دریــانــوردان قــرار نــدارد و چندین 

سال است که دیگر روند تولید آنها متوقف شده است 
و جای خود را به لنج هایی از جنس فایبرگاس و فلزی 
داده است. این فعال صنعتی با اشاره به این که مدت 
زمان الزم برای ساخت شناورهای از جنس فایبرگاس 
بین4تا۶ماه است و حدود 20ماه برای ساخت شناورهای 
ساخت  می کند:صنعت  اضــافــه  ــرد  مــی ب زمــــان   فــلــزی 
می توان  و  می شود  محسوب  اشتغالزا  شــدت  به  لنج 
افــرادی با مهارت  بــرای  زیــرا  را ))مادرصنعت(( نامید  آن 
جوشکاری، برق، مکانیک، آشپزی و سایر حرفه ها زمینه 
اشتغال را فراهم می سازد بنابراین در رونق اقتصادی و 
تامین معیشت عده زیادی از مردم نقش آفرینی می کند.
برای مثال در حال حاضر هم حدود 70 نفر در کارگاه این 
هستند  شناورهایی  ساخت  فعالیت  حال  در  شرکت 
که ثبت سفارش شده اند و اگر زمینه الزم فراهم شود 
در  شوند.این  کار  به  مشغول  می توانند  هم  نفر   200 تا 
زمینه  که  نیست  شناور  ساخت  تنها  که  اســت  حالی 

اشتغالزایی باالیی دارد بلکه در حوزه تعمیرات شناورها 
هم میزان اشتغال باالیی را شاهد هستیم به طوری که 
هر شناور برای تعمیرات نیاز به 40تا50نفر در رسته های 
(( ادامه می دهد: اگر چه  مختلف فنی دارد. ))لطیف پور
کشورهایی مثل امــارات به دنبال توسعه صنعت لنج 
برای در دست  برنامه های جامعی  و  سازی خود است 
گرفتن نبض بازار جهانی دارد اما به دلیل سابقه طوالنی 
نمی تواند  قطعا  ــم  داری صنعت  ایــن  در  ایرانی ها  ما  که 
رقابت کند اما اگر حمایت دولت از فعاالن این صنعت 
به همین منوال و روش گذشته تاکنون باشد و تجدید 
آن  بیم  نشود  عــوض  رویکردها  و  نیافتد  اتفاق  نظری 

می رود که در آینده مورد تهدید واقع شویم.
بندر عامری؛ نیازمند توجه 

رئیس شورای اسامی بندر عامری هم در گفتگو با جام 
جم با اشاره به پتانسیل کم نظیر بندر عامری در حوزه 
گردشگری،  صنعتی و صیادی با دارا بودن اسکله چند 
فعالیت  و  اســت  زبــانــزد  بوشهر  استان  در  منظوره ای 
بــنــدر و نجات  ــازی تــاش  ــزرگ کشتی سـ بـ دو شــرکــت 
دلیل  به  متاسفانه  گذشته  سالیان  در  می گوید:  دریــا 
عدم حمایت ها بعضی از کارگاه های تولید شناور دچار 
ورشکستگی شدند و این موضوع باعث شد تا بیش از 
150 تا 200 نفر که در آن شرکت ها مشغول بودند بیکار 
شوند این در حالی است اکثر کارکنانی که در صنایع لنج 
استان  غیربومی  و  پاکستانی  هستند  مشغول  ســازی 
هستند. دلیل آن تعطیلی کارگاه های ساخت لنج سنتی 
از  و  اســت  گــاس  فایبر  صنعت  با  جایگزینی  و  چوبی 
سوی دیگر هم این که دستمزد کم می گیرند. دریایی 

اضافه می کند: در حال حاضر هم چند تا 
از گافان زبــده این خطه بــرای تعمیرات 
لنج ها سنتی و چوبی بکار گیری می شوند.
صنایع  تخصصی  شهرک  ایجاد  ضــرورت 

دریایی
رئیس اداره صنایع فلزی سازمان ضمن 
استان بوشهر هم در گفتگو با جام جم 
از مزیت های  کــه یکی  ــن  ای بــه  بــا اشـــاره 
خلق  و  رقــابــتــی  بــه  تبدیل  قــابــل  نسبی 
فــرصــت هــای جــدیــد، در اســتــان، صنایع 
شناورسازی  وبطورخاص  دریــا  با  مرتبط 
راهــبــردهــای  از  یکی  مهم  ایـــن  و  اســـت 
توسعه استان قلمداد می شود می گوید: 
در شــهــرســتــان هــای مــخــتــلــف اســتــان 
بوشهر،  شهرستان های  ازجمله  بوشهر 

فعال  واحـــد   22 تــعــداد  دیــرودیــلــم  کنگان،  تنگستان، 
درحــوزه کشتی سازی فعالیت دارنــد که زمینه اشتغال 
اند.  نموده  فراهم  مستقیم  بطور  نفر   3۶50 از  بیش 
مهندس رسول گورکی اضافه می کند: باتوجه به سابقه 
الزم  زیرساخت های  اســتــان،  در  صنعت  ایــن  وقدمت 
ازجمله ، توان تخصصی ودانش فنی الزم، نیروی انسانی 
حوضچه  صنعت،  این  پیشرفته  تجهیزات  متخصص، 
ساخت  امکان  برشکاری،  پیشرفته  تجهیزات  خشک، 
و تعمیرات و نگهداری کشتی، سکوسازی وبارج ودیگر 
بهره  می افزاید:  وی  اســت.  فراهم  دریایی  فعالیت های 
برداری بهینه از این زیر ساخت ها گامی موثر در راستای 
بدلیل  ارزی  مــصــارف  کاهش  داخـــل،  ساخت  تعمیق 
کاهش هزینه های ارزی اجاره کشتی های خارجی ) طرح 
به  دهــنــده  خــدمــات  استیجاری  شــنــاورهــای  جایگزینی 
درپی  و...  دریــایــی  صنعت  اشتغال   ،) نفتی  سکوهای 
دارد. این مقام مسئول با بیان این که مشکات عمده 
این صنعت در استان، عدم وجود بازار وتقاضای کافی 
برای ساخت و تعمیرات وسایر فعالیت های حوزه این 
دریایی  صنایع  تخصصی  شهرک  وجــود  وعــدم  صنعت 
بــرای استقرار و تجمیع واحــدهــای کشتی ســازی است 
وپیگیریهای  اقــدامــات  هرچند  البته  مــی دهــد:  ــه  ادامـ
موثری توسط سطوح مختلف مدیریتی استانی و کشوری 
دبیرخانه  از  ذیربط  مراجعه  طریق  از  ــازار  ب توسعه  بــرای 
بودجه،  و  برنامه  ســازمــان  دریــایــی،  صنایع  شورایعالی 
شرکت ملی نفت، صندوق توسعه ملی، سازمان بنادر و 
دریانوردی و... دردست انجام واقدام است ولی باتوجه به 

ظرفیتهای موجود این صنعت کافی نیست.

غ  لنج سازی صنعتی؛ پرسود اما کم فــرو
توسعه این صنعت مهم نیازمند ایجاد شهرک تخصصی صنایع دریایی است

زهرا ماندنیان فرد

خبرنگار


